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ADREÇA
Museu Torre Balldovina
Plaça de Pau Casals, s/n - 08922
Santa Coloma de Gramenet
Telèfon: 93 385 71 42
Fax: 93 466 09 74
A/e: museutorreballdovina@gramenet.cat
www.gramenet.cat/museutorreballdovina
HORARI
Visita pública
Tardes: de dimarts a dissabte de 18 a 20.30 h
Matins: dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h
Dilluns i mes d’agost, tancat
Juliol: de dimarts a dissabte de 17 a 21 h
Informació, escoles i reserva d’activitats
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
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VISITES i ITINERARIS

APROPA’T A LA HISTÒRIA

activitats educatives

Una trentena d’accions materialitzada en visites, itineraris
i tallers, adreçades a tots els novells educatius. Així,
descobrirem el nostre patrimoni arqueològic i arquitectònic,
la nostra història, la nostra diversitat i el nostre entorn
cultural i natural.
Esperem que amb aquestes propostes trobeu a Santa
Coloma una nova ocasió perquè l’alumnat s’apropi al
coneixement, experimentant-ho de primera mà i amb
entusiasme.
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

CONEGUEM LA NATURA
TALLERS

Un curs més, el Museu Torre Balldovina posa a l’abast de
professors i alumnes, a través del seu programa d’activitats
educatives, un molt considerable nombre de recursos.
L’objectiu d’aquesta programació és facilitar informació,
completar coneixements i motivar la sensibilització i la
comprensió envers el nostre passat comú.

TALLERS

2017/2018

El Museu, la Torre Balldovina i el Molí d’en Ribé
Exposicions del Museu
Poblat ibèric Puig Castellar
Quan plovien bombes
Itineraris Patrimoni: Santa Coloma centre / sud / nord
Itinerari Sagarra: un viatge per la Santa Coloma de Josep Maria de Sagarra
Itinerari 27 de gener de 1939
Itinerari Els moviments i les lluites socials per a la recuperació de la
democràcia
La vida quotidiana dels ibers
Iberoi. Taller d’ibers
Els detectius del passat. Taller d’arqueologia i excavació
Un dia ara fa 9.000 anys. Taller de prehistòria
En Jan i la Jana viuen a la prehistòria
Romanorum vita. Taller del món romà
Dames i cavallers. Taller d’època medieval
El segle XVIII a Catalunya. Fem les Amèriques!
En Sinhué ens ensenya a escriure. Taller d’escriptures antigues
El taller de l’artista: el gravat / el vitrall / el trencadís
La diversitat: un dia al Magrib / un dia a l’Índia / un dia a la Xina
Viatjant pel món

Llegim les pedres. Taller de geologia
Taller Essències i perfums
Taller Flors i olors. La primavera
El temps. Taller de meteorologia
Una ullada a l’Univers. Planetari Fora d’òrbita
Taller Joguines construïdes amb deixalles
Les activitats s’adapten a diversos nivells educatius, i les trobareu
detallades al web del Museu, a l’àmbit d’Educació, lloc des del qual
també podreu descarregar-vos tota la informació.

